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1- ECONOMIA MUNDIAL – PREDOMÍNIO DO CRESCIMENTO

Logo após a recessão global de 2009, os analistas passaram bom tempo especulando
sobre a hipótese de ocorrer, ou não, uma nova recessão, antes da retomada do
crescimento sustentado. Haveria ou não o “duplo mergulho”? Ou seria um longo período
de estagnação, antes da volta à normalidade? Pelo que estamos vendo este ano, nem
uma coisa nem outra.

A evolução da economia mundial no primeiro trimestre deste ano confirmou,
aproximadamente, nossos prognósticos feitos na virada do Ano Novo.

Falávamos, na ocasião, de um 2012 caminhando, novamente, mais para um cenário de
“normalidade” do que de “crise”, apesar das tensões geradas na Zona do Euro, em face
das dificuldades da economia grega. Felizmente, esse cenário nos parece com chances
crescentes de tornar-se realidade, para o ano como um todo.

A maior economia do Mundo, a norte-americana, tem confirmado sua gradual recuperação,
desde a recessão de 2009, provocada pelo “terremoto” causado pela quebra do Lehman
Brothers, em setembro de 2008. Seu PIB poderá crescer pouco mais de 2% em 2012,
depois de ter crescido 1,7% em 2011, fazendo aumentar a probabilidade de uma reeleição
de Obama (que parecia remota, no ano passado). O déficit fiscal (7,8% do PIB previsto
para 2012) e a taxa de desemprego (8,3% em fevereiro) ainda serão elevados para os
padrões americanos, mas estão em queda. O vizinho do Norte, o Canadá, que cresceu
2,3% em 2011, poderá crescer um pouco menos este ano.

Na Zona do Euro, o PIB do grupo de países que a integram poderá sofrer uma pequena
queda em 2012 (estimada em 0,6%) resultante dos programas de austeridade fiscal
colocados em prática para equacionar os problemas de dívidas soberanas dos países
mais afetados pela crise financeira internacional detonada pela quebra do Lehman. A
maior economia do Euro, a alemã, poderá crescer meio por cento em 2012, depois de ter
crescido 3,1% em 2011, mas a recessão será predominante, na área, com a economia
grega encolhendo 7% depois de já ter encolhido 15% nos últimos anos.  Itália (-1,6%),
Espanha (-1,4%) e França (-0.1%) enfrentam um ano de recessão em seus respectivos
PIBs. A Zona do Euro será, na realidade, praticamente a única área de peso da economia
mundial a sofrer recessão (leve) em 2012. A Grã-Bretanha, que cresceu 0,9% em 2011
poderá ter crescimento pouco acima de zero este ano.



 Depois da conclusão do segundo “round” de socorro à Grécia, Portugal poderá ser a
“bola da vez”, a demandar nova rodada de ajuda internacional. O Governo de Portugal
tem feito o “dever de casa” com maior dedicação do que o vinha fazendo a Grécia.
Assim, é de se esperar que dará menos trabalho do que tem dado a Grécia. De
qualquer forma, devemos nos acostumar com as turbulências oriundas da Zona do
Euro, pois outros países, como a Espanha, poderão entrar em crise. Mantida a postura
do diálogo, entre credores e devedores, não parece provável, entretanto, que a Zona
do Euro produza algum “acidente grave” (como foi a quebra do Lehman) capaz de
provocar uma recessão global.  Continuamos a acreditar (já escrevemos sobre o tema
ano passado) que os problemas enfrentados por alguns países da Zona do Euro irão
contribuir para alimentar o processo de consolidação do Euro e não para inviabilizá-lo.
Depois da união monetária, segue-se um processo de maior unificação das metas
fiscais e de fortalecimento natural da idéia de unificação política.

A segunda maior economia global, a chinesa, merece uma reflexão especial.
Sistematicamente, nos últimos anos, fala-se em desaceleração, até hoje não confirmada
pelos fatos. Desta vez, o Governo da China, fixou em 7,5% o esperado crescimento do
seu PIB para 2012, depois de ter crescido 9,2% em 2011. A pergunta que cabe é:
desta vez, ocorrerá, efetivamente, uma desaceleração na sua taxa de crescimento?
Para a China pode ser de interesse comercial falar em desaquecimento de sua
economia, pois isso pode ajudar a conter a alta nos preços dos produtos (alimentos,
matérias-primas) que importa. Não será surpresa, entretanto, se, mais uma vez, a
economia chinesa acabar crescendo mais do que o previsto nas projeções oficiais. A
revista The Economist da terceira semana de março, por exemplo, já prefere trabalhar
com um cenário de crescimento de 8,2% para o PIB da China em 2012.

A terceira maior economia do Mundo, a japonesa, depois do forte abalo provocado
pelo terremoto/tsunami de março de 2011 (seu PIB caiu 0,7% em 2011), poderá crescer
cerca de 1,7% em 2012, com inflação praticamente zerada e baixa taxa de desemprego
(4,6% em janeiro). Vale lembrar que a economia japonesa cresce a taxas modestas,
desde que perdeu competitividade internacional (em boa medida derivada da valorização
de sua moeda) em meados da década 1980, mas o padrão de vida médio no Japão já
era, e continua sendo, dos mais elevados e sua renda é bem distribuída.

Outra grande economia emergente, a indiana, também deverá manter ritmo elevado de
crescimento em 2012, com expansão em torno de 7%.

A economia australiana, que cresceu cerca de 1,8% em 2011, poderá crescer pouco
mais de 3% em 2012, com baixa inflação (2,8%) e baixa taxa de desemprego (5,2%
em fevereiro).

O PIB da Rússia, um dos  BRICS, poderá crescer cerca de 3,2% em 2012, depois de
ter crescido 4,3% em 2011. O PIB da África do Sul, agora também fazendo parte dos
cinco maiores emergentes, deverá crescer cerca de 2,4% este ano, um pouco menos
do que em 2011 (3,1%).



A maioria das demais economias emergentes da Ásia, terá bom desempenho em
2012, com crescimento na faixa de 3% (Cingapura) a 6,0% (Tailândia), com inflação
sob controle e baixas taxas de desemprego. A Coréia do Sul poderá crescer cerca de
3,4% este ano, taxa semelhante à do ano anterior (3,3%).

A América Latina, cujas economias já vinham crescendo a taxas superiores à da
média mundial, estará bem na foto, em 2012, com crescimento médio em torno de
4%.

O PIB mundial deverá crescer a uma taxa em torno de 3%, em 2012, portanto,
equivalente à da sua tendência de longo prazo, com inflação sob controle, déficits
fiscais elevados, mas em queda.

2- ENTREVISTA DE DILMA À REVISTA VEJA

As respostas da Presidente Dilma Roussef às questões econômicas, em entrevista à
Revista Veja, do último fim de semana, mostra compreensão correta (a nosso ver)
sobre os principais desafios econômicos do País, dentre os quais a necessidade de
se elevar a taxa de investimento e de se reduzir a carga tributária. Chegou a afirmar
que irá sim, reduzir a carga tributária. Fica, então, aqui uma sugestão para a Presidente
Dilma e seu Ministro da Fazenda: “fixar meta de redução da carga tributária”. Que tal
fixar meta de redução de meio ponto (como proporção do PIB) por ano pelos próximos
três anos? A carga tributaria que situou-se em 35,5% do PIB em 2011(estimativa)
seria reduzida para 35,0% em 2012, 34,5% em 2013 e 34,0% do PIB em 2014.
Parece perfeitamente viável. Depende apenas de vontade política. O simples anúncio
de um compromisso desse tipo teria, certamente, um impacto fundamental sobre a
“percepção” dos agentes econômicos quanto aos rumos da economia brasileira nos
próximos anos.



Brasil - Indicadores Selecionados
2012 2013

estimativa projeção

1.  População (Milhões de habitantes) (1) 187,6 189,0 191,1 192,8 194,5 196,2
2.  PIB (US$ bilhões) (PPP) 1860,0 1900 2050,0 2060,0 2120,0 2165,0
3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 9915 10050 10460 10645,0 10930,0 11235,0
4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3032 3239 3770 4143,0 4440,0 4850,0
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1491 1420 2140,0 2482,0 2600,0 2780,0
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 5,2 - 0,6 7,5 2,7 3,3 4,1
    - Indústria 4,1 -6,4 10,4 1,6 3,0 4,0
    - Agropecuária 6,1 -4,6 6,3 3,9 4,0 4,2
    - Serviços 4,9 2,2 5,5 2,7 3,8 4,3
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 5,9 4,3 5,9 6,5 5,2 5,1
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 9,8 -1,7 11,3 5,1 4,7 5,0
9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 8,1 6,5 5,9 6,0 6,0
10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 13,75 8,75 10,75 11,00 9,00 9,00
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 7,2 4,5 4,0 4,1 4,5 4,1
12.  Taxa de Investimento 19,1 16,9 18,4 19,0 19,0 19,5
13.  Exportações (US$ bilhões) 197,9 153,0 201,9 256,0 267,0 278,0
14. Importações (US$ bilhões) 173,2 127,6 181,6 226,2 248,0 262,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 24,7 25,4 20,2 29,8 19,0 16,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -28,3 -24,3 -47,3 -52,6 -67,0 -69,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,8 -1,6 -2,2 -2,1 -2,5 -2,5
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 45,1 25,9 48,5 66,7 54,0 56,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 206,8 239,0 288,6 352,0 360,0 365,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -27,7 -61,2 -50,0 -75,0 -70,0 -70,0
21. Dívida externa total líquida/exportações -0,1 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3
22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 2,35 1,74 1,67 1,87 2,00 2,05
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) 32,0 -26,0 -4,0 12,0 7,0 2,5
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,0 3,3 2,5 2,6 2,5 2,3
      Governo Federal 0,9 3,4 1,2 2,1 ... ...
      Governos Estaduais e Municipais 1,2 -0,1 1,3 0,5 ... ...
      Empresas Estatais -0,1 0,0 8,0 ... ...
25. Dívida Pública Líquida (US$ bilhões) 490,9 773,2 883,7 852,0 845,0 875,0
26. Dívida Pública Líquida/PIB (%) 38,8 42,1 39,1 36,5 36,3 35,5
27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1153,6 1362,7 1475,8 1508,5 1605,0 1740,0
28. Carga Tributária (% do PIB) 34,9 34,3 35,0 35,5 35,5 35,5

29. Juros/PIB (%)(**) 5,6 5,4 5,4 5,7 5,4 5,3
30. Supermercados - Vendas Reais (%) 9,0 5,5 4,2 3,7 3,8 4,0

Fonte dos dados observados: IBGE, Banco Central, FGV, BNDES, IPEA; SECEX e ABRAS.
(1) Estimativa sujeita a alteração
(*) Calculado pelo Banco Mundial, utilizando o critério de Paridade de Poder de Compra (PPP) .
(**) Juros nominais 
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